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Veckobrev vecka 19 

 

Händer framöver:  

- Måndag 16/5 idrott, samling 
vid mosaiken klockan 08.00. 

- Torsdag 26/5 Helgdag, skola 
och fritids är stängt. 

- Fredag 27/5 Lovdag, skola och 
fritids är stängt. 

- Måndag 6/6 Helgdag, skola och 
fritids är stängt. 

- Fredag 10/6 Skolavslutning  

 

Läxor: 

- Matte: 
multiplikationstabellerna 4, 5 
och 6. Läxförhör på dessa 
måndag 16/5. 

 

 

Viktigt att läxor lämnas in i 
tid, då undervisningen i 
skolan underlättas för era 
barn om de gjort läxan i tid. 

 

Sjukanmälan görs på nr. 08-710 49 

49 senast kl. 07:50, klicka 2 för att 

komma till Myran. Fritids: Klicka på 

4 för att komma till 

fritidstelefonen. 

Det går även bra att mejla mig. 

 
Hej elever & vårdnadshavare! 

Dags för helg!  

Under denna vecka har vi arbetat med olika delar i svenska och matte som vi 
sett under NP att eleverna behöver träna mer på.  

Vi har tränat på sommarsången tillsammans med Göran och haft badvett 
tillsammans med Sandra. 

Skolavslutningen är planerad till fredag den 10/6 och vi kommer i år att vara 
tillbaka till det vanliga vilket innebär att vi kommer att vara i kyrkan och ni 
föräldrar är i år välkomna att vara med. Mer information om tider osv. 
kommer närmre avslutningen.  

Alla har fått i läxa att lära sig 4, 5 och 6 multiplikationstabell utantill. Detta 
kommer vi att ha läxförhör på under måndag nästa vecka. Se till att träna 
med ert barn så att de kan dessa utantill.  

I matte har vi arbetat med positionssystemet, tals värde och tallinjer.  

I svenska har vi arbetat med ”Livet i bokstavslandet” för att färdigställa 
boken och kunna ta med den hem. Vi har tränat på att återberätta en text 
samt producera berättelser och faktatexter. Att producera text är något som 
alla elever behöver träna på så uppmuntra gärna ert barn att både läsa och 
skriva olika texter hemma.  

I SO har vi börjat arbeta med järnåldern, tittat på en film och läst en text som 
vi sen diskuterat.  

I NO har vi arbetat med saxen och tandborstens historia.  

 

Med vänlig hälsning Emelie & Anna  

Vid frågor kan ni nå oss via mejl, vi försöker svara så fort vi kan:  

emelie.svan@myrstuguskolan.se 

anna.tallkvist@myrstuguskolan.se 

 

Läxhjälp  

Mån, tis & tors 

kl. 14-15  
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